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RELIGIONSFILOSOFI
I den Vesteuropæiske Middelalder gav mødet mellem filosofi og teologi anledning til diskussioner,
der stadig foregår i dag: Diskussioner om forholdet mellem såkaldt 'tro' og viden, om det såkaldte
'Theodicy Problem' og om forholdene for den såkaldte 'frie vilje', hvis det også hævdes, at en 'Gud'
forudbestemmer alt.
Mere information kan findes her:
• Teodicéproblemet
o Spørgsmålet om hvorfor Gud tillader ondskab i verden, hvis han både er omnipotent
og algod.
En fremtrædende tilgang til religion, som oftest også deles af
religionsforskere, er baseret på reduktionistiske teorier, der er
karakteriseret ved at forklare religion ved noget andet. Nogle peger
på psykologiske grunde, andre på menneskets sociale eller
biologiske udvikling. Reduktionistiske teorier har forskellige
forklaringer på, hvorfor folk er religiøse.
Vigtige historiske eksempler på filosofiske teorier og tilgange
omfatter teorierne af David Hume (1711-1767) om religionens
oprindelse og formål; Immanuel Kants (1724-1804) argumenter for,
at religiøse propositioner er uden bevis; og Friedrich Nietzsches
(1844-1900) syn på religion som både et stærkt 'redskab' for de
svage blandt mennesker og en "trøstende illusion", der skjuler
kaosset af den nøgne virkelighed.
Frederik Nietzsche ca. 1869
Mere information kan findes her:
• Kristisk religionsfilosofi
o Kritiske tænkere og reduktionistiske forklaringer
Nyere filosofiske diskussioner om religion er blevet inspireret af f.eks. filosofiske sproglige teorier.
Mens det har ført til overvejelser om mening og sandhed, hvad angår religiøst sprog, omfatter
refleksioner inden for politisk filosofi også drøftelser om religionernes plads i den offentlige arena
og minoritetsrettigheder.
1.1. Normativitet, tro og viden
I modsætning til empiriske undersøgelser af religioner arbejder religionsfilosofi også med såkaldte
normative spørgsmål om den mulige sandhed og værdi af forskellige religioner og religiøse
påstande. Selv om en religionssociolog studerer religionens rolle på den offentlige scene, er en
religionsfilosof mere tilbøjelige til at behandle spørgsmålet om, hvorvidt religion burde være på
offentlige arenaer eller kugler overhovedet.
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Mere information kan findes her:
• Metoder og undersøgelsesobjekter I religionsfilosofi
Et gennemgående tema i klassisk religionsfilosofi kredser om forholdet mellem ’tro’ og viden. Den
danske filosof Søren Kierkegaard (1813-1855) tilhører en filosofisk tradition, der afviser ideen om at
man kan opnå viden om religiøse sandheder på samme måde, som man erhverver viden om
historiske forhold. Tværtimod troede han, at en bestemt objektiv viden om religiøse emner var en
hindring for hovedemnet, nemlig 'tro'. Han så 'tro' som en subjektiv dimension, en bestemt
eksistensmåde.
Filosoffer som William James (1842-1910) og William Alston (1921-2009) har forsøgt at hævde, at
der i princippet ikke taler noget imod religiøse, mytologiske baserede veje til viden. Det kan
sammenlignes med muligheden for at være clairvoyant.
Mere information kan findes her:
• Religionsfilosofi: normativitet, tro og viden
o Kilde 2
1.2. Religiøse temaer i politisk filosofi
Nylig religionsfilosofi diskuterer forholdet mellem religion og politik. Blandt andre grunde er denne
interesse opstået fra møder mellem forskellige religioner og uenigheder om religionens rolle i et
sekulært samfund. Nogle af de store diskussioner vedrører multikulturalisme og
minoritetsrettigheder, men temaet fremgår også af diskussionen om, hvorvidt religiøse alternativer
til evolutionsteorien skal indgå i biologitimer i skolerne.
Mere information kan findes her:
• Religion i det offentlige rum

En amerikansk organisation, der arbejder mod sammenblandingen af religion og politik.
Freedom from Religion Foundation.
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Ved at åbne dette link åbnes der en side, hvor de teoretiske formuleringer her illustreret (Religion og Etik, Religiøse
Temaer i Politisk Filosofi) ledsages af egentlige eksempler fra forskellige religiøse traditioner med links til de
tilsvarende afsnit i de forskellige digitale moduler. Klik på 'Religionsfilosofi' og vælg en kategori. Tryk på 'For
Teachers' eller 'Reflective questions’ for flere didaktiske kommentarer, spørgsmål og opgaver for eleverne.
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